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บทคัดย่อ 

 ค าสแลงเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมในรูปแบบที่ส่ง
อิทธิพลซึ่งกันและกัน เนื่องจากค าสแลงเป็นค าที่คนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนิยมใช้ในช่วงระยเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
เวลาผ่านไปก็จะเกิดค าใหม่ขึ้นมาแทนที่ ด้วยเหตุนี้ค าสแลงจึงเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของบริบท
ของสังคม รวมไปถึงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งได้  
               ในบทความนี้ได้รวบรวมเอาค าสแลงจีนที่เกี่ยวข้องกับความรักและการแต่งงานตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิงจนถึง
ยุคปัจจุบันมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อความรักและ
การแต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุค 
ค าส าคัญ: ค าสแลงจีน, ภาษากับสังคม, ความรัก, การแต่งงาน, ราชวงค์ชิง 
 

Abstract 
 Buzzword is one of the phenomena that shows the relationship between language and society 
in a way that influences each other. Because buzzword is a term used by people in one region over a 
certain period, new words will always occur over time. For this reason, buzzword is a reflection of the 
overall context of society that includes the thoughts, attitudes and behavior of people in one society 
during a certain period of time.. 
 This article compiles Chinese buzzword terms relating to love and marriage from the Qing 
dynasty to the present in order to illustrate the change of mindset, attitude and behavior toward the 
Chinese love and marriage in each period  
Keywords: Chinese buzzwords, language and society, love, marriage, Qing dynasty 
 
บทน า 
 “流行语” (liuxing yu) ซึ่งภาษาไทยแปลว่า 
“ค าสแลง” ประกอบด้วยค าว่า “流行”(liuxing) มี
หมายความว่า “เป็นที่นิยม” และค าว่า “语” (yu) ซึ่ง
แปลว่า “ภาษา” เมื่อรวมกันแล้วจะแปลว่าภาษาที่เป็นที่
ความนิยม โดย “ภาษา” ในที่นี้หมายถืง ค า วลี หรือ
ประโยคในภาษาใดภาษาหนึ่งที่คนในภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่งใช้สื่อสาร และ“นิยม” หมายถึง ความถี่ในการใช้

ภาษานั้นมากกว่าภาษาอื่นๆ ที่ใช้โดยทั่วไป แต่ความถี่
ของการใช้ภาษาดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยถาวร Hu Mingyang และ 
Zhang Ying [1] ได้ให้ค านิยามของ流行语 (liuxing 
yu) ไว้ว่า 流行语 (liuxing yu) หมายถึง ค า วลี หรือ
ประโยคที่เป็นท่ีนิยมในคนกลุ่มหนึ่ง ในภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่ง และในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่าน
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ไปก็จะมีค าใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ส่วนค าสแลงที่เกิดขึ้นก่อน
หน้านี้ก็จะใช้กันน้อยลงจนเลือนหายไปในท่ีสุด 
 ค าสแลง เป็นปรากฏการณ์ที่ แสดงให้ เห็นถึ ง
ความสัมพันธ์ของภาษาและสังคม Xu Chen [2] ได้เคย
กล่ า ว ไ ว้ ใน วิ ทย านิพนธ์ ข อ ง เ ข าว่ า  “หากภาษา
เปรียบเสมือนกระจกบานหนึ่ง ค าสแลง (流行语 
liuxing yu) ก็เปรียบเสมือนสิ่งสะท้อนรวบยอดที่ตรงที่
สุดของสังคมในสมัยนั้นๆ ดังน้ันเมื่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมต้องอาศัยภาษาใน
การถ่ายทอดออกมา แน่นอนว่าค าสแลงย่อมเป็นสิ่งที่
สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาได้อย่างชัดเจนท่ีสุด”      
 บทความนี้มุ่งท่ีจะศึกษาชีวิตความรักและการแต่งงาน
ของชาวจีนตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิงจนถึงยุคปัจจุบันผ่านการ
วิเคราะห์ค าสแลงของจีนในแต่ละยุค ท้ังหมด 51 ค า โดย
แบ่ ง ออก เป็ น  5  ยุ ค ต าม กา ร เป ลี่ ย นแป ล งขอ ง
ประวัติศาสตร์จีน อันได้แก่ 1) ยุคราชวงค์ชิง 2) ยุค
สาธารณรัฐ  3) ต้นยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน 4) ช่วง
ปฏิวัติวัฒนธรรม และ 5) หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอมุมมอง
ใหม่ๆ ของสภาพชีวิตความรักและการแต่งงานของชาว
จี น ใ นแต่ ล ะยุ ค  อี กทั้ ง ต้ อ งก า รแส ด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าสแลงและสังคมจีนที่มีมาแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 
เนื้อหา 
     ชีวิตความรักและการแต่งงานของชาวจีนในยุค
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากวัฒนธรรมการแต่งงานจีน
ตั้งแต่ยุคโบราณ ย้อนหลังไปตั้งแต่วัฒนธรรมหยางเซา
ตอนกลางและตอนปลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการ
แต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว (一夫一妻制 yifu 
yiqi zhi) ค่อยๆ วิวัฒนาการผ่านยุคสังคมทาส (奴隶
社会 nuli shehui) สังคมศักดินา (封建社会 
fengjian shehui) ที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (父权 fuquan) 
ตามล าดับ เรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบันที่ผู้ชายและผู้หญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกัน (男女平等 nannv pingdeng) 
[3] ชีวิตความรักและการแต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุค
ล้วนได้รับอิทธิพลหลักๆ จากการเปลี่ยนแปลงการเมือง 
การปกครอง และความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจของ

สังคมในแต่ละยุค และถูกสะท้อนผ่านค าสแลงที่คนในแต่
ละยุคสมัย   
 
1. ค าสแลงเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานของชาว
จีนในยุคราชวงค์ชิงผ่านค าสแลง 
     ราชวงค์ชิงเป็นราชวงค์สุดท้ายของระบบการปกครอง
แบบจักรพรรดิราชและเป็นช่วงปลายของระบบสังคม
ศักดินาของจีนที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของขงจื้อ โดย
แนวคิดของขงจื้อมีอิทธิพลโดยตรงต่อความคิด ทัศนคติ
และธรรมเนียมการแต่งงานและความรักของชาวจีนใน
สมัยนั้น 
     1.1 การแต่งงานเป็นหน้าท่ี มิใช่ความรัก 
          ในสมัยราชวงค์ชิงซึ่งเป็นยังเป็นยุคศักดินาที่
สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ครอบครัว
และวงศ์ตระกูลถือเป็นศูนย์กลางของชีวิตและมีสิทธิพิเศษ
ในการตัดสินใจ ดังนั้นการแต่งงานในยุคนั้นจึงเป็นการ
แต่งงานแบบคลุมถุงชน โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อผลิต
ทายาทไว้สืบสกุล และแสดงความเคารพและความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษในตระกูลเท่านั้น พ่อแม่เป็นผู้มี
สิทธ์ิขาดในการจัดงานแต่งงานให้แก่ลูก ดังค ากล่าวที่เป็น
ที่นิยมในสมัยนั้นว่า “父母之命，媒妁之言
” (fumuzhiming, meishuo zhiyan) ซึ่งหมายถึง การ
แต่งงานตามค าบัญชาของพ่อแม่และการแนะน าของแม่
สื่อ ดังนั้นการแต่งงานในยุคดังกล่าวจึงเป็นเสมือน 
“หน้าที่” ที่ลูกหลานของตระกูลพึงกระท า มิใช่การ
แต่งงานท่ีเกิดขึ้นจากความรัก 
     1.2 ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง 
          สังคมศักดินาของจีนเป็นสังคมที่ผู้ชายมีสิทธิและ
สถานภาพทางสังคมเหนือผู้หญิง สถานะของลูกสาวใน
ครอบครัวเป็นเพียงแค่สมาชิกช่ัวคราว เมื่อแต่งงาน
ออกไปแล้วก็จะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวอื่น แต่ลูก
ชายจะเป็นสมาชิกถาวรของตระกูล มีหน้าที่สืบสกุลและ
ดูแลพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆ ในตระกูลในยามแก่
เฒ่า ดังนั้นลูกชายจะได้รับอภิสิทธ์ิ และการสนับสนุนจาก
พ่อแม่ในด้านต่างๆ ในขณะที่ลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ออกไปนอกจากจะไม่ได้รับสิทธิ์และการสนับสนุน
เทียบเท่าลูกชายแล้ว ยังจะต้องท าหน้าเป็นผู้ให้ด้วยการ
ใช้แรงงานของตนเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ของตระกูลอีก
ด้วย [4] และเมื่อลูกสาวแต่งงานออกไปเป็นสมาชิกของ
ตระกูลอื่นแล้ว นอกจากจะต้องท าหน้าที่ผลิตทายาท
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ให้แก่ตระกูลของสามีแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมความซื่อสัตย์ต่อสามี หรือที่เรียกว่า “贞节” 
(zhenjie) ไม่สามารถแต่งงานกับชายอื่นได้อีก แม้ว่าคู่มั่น
ฝ่ายชายหรือสามีจะเสียชีวิตไปแล้ว ก็จะต้องด ารงตนเป็น
ม่ายต่อไปตลอดชีวิต โดยหญิงสาวที่คู่มั่นเสียชีวิตก่อน
แต่งงานแล้วกลายเป็นม่ายนั้นจะเรียกว่า “望门寡” 
(wangmengua) แต่ในขณะเดียวกันสามีที่ครอบครัวมี
ฐานะดี ก็ยังสามารถขอผู้หญิงมาเป็นอนุภรรยา (妾 qie) 
อีกกี่คนก็ได้ตามสภาพของฐานะของครอบครัว ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวเรียกว่า “纳妾” (naqie)  ผู้หญิงที่เป็น
อนุภรรยานั้นจะมีสถานภาพต่ ากว่าภรรยา ไม่มีสิทธิถือ
ครองทรัพย์สิน ไร้อิสระภาพ และสามารถถูกสามีซื้อขาย
หรือถูกยกให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของได้ [3] นอกจากนี้หาก
ภรรยาเสียชีวิต สามียังสามารถแต่งงานใหม่หรือแต่งตั้งให้
อนุภรรยาขึ้นมาเป็นภรรยาคนใหม่ได้  
     แต่ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่มีทรัพย์สิน
เพียงพอที่จะสู่ขอลูกสาวของครอบครัวอื่นมาเป็นสะใภ้ 
เพื่อให้ลูกชายของตนสามารถท าหน้าที่สืบสกุลและแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตระกูล พ่อและแม่จะ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  “童养媳” 
(tongyangxi) การเลี้ยงต้อยเด็กหญิง คือ หาเด็กผู้หญิง
มาเลี้ยง เมื่อโตเป็นสาวก็จะบังคับให้แต่งงานกับลูกชาย
ของตนเอง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไป
ในยุคสังคมศักดินาของจีน 
 
2. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงานของ
ชาวจีนในยุคสาธารณรัฐ 
      ในยุคสาธารณรัฐหลังจากยุคจักรวรรดิสิ้นสุดลง 
ประเทศจีนก้าวเข้าสู่ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ ในเมืองต่างๆ มีการสร้างถนนหนทางสาย
ใหม่ๆ แหล่งธุรกิจ สถานศึกษา รวมไปถืงระบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนในสังคมมีความชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ความคิดของชาวจีนเริ่ม
เปลี่ยนไป เยาวชนชาวจีนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
อีกทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยังขยาย
โอกาสการหางานให้แก่ประชาชน ดังนั้นหนุ่มสาวชาวจีน
หันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น พึ่งพาครอบครัวน้อยลง ซึ่งท า
ให้อ านาจของครอบครัวที่มีต่อพวกเขาค่อยๆ น้อยลง จน

ไม่สามารถบังคับให้พวกเขาท าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้
เหมือนดังแต่ก่อน [5]  
  

  
2.1 ต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชน เชิดชูความรัก 
เรียกร้องสิทธิการแต่งงานอย่างอิสระ 
     ในยุคสาธารณรัฐ กลุ่มปัญญาชนที่ได้รับการศึกษา
จากต่างประเทศ ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแต่งงาน
แบบเดิม โดยสนับสนุนการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว 
และการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมระหว่างสามีและ
ภรรยา ต่อต้านการมีอนุภรรยา (纳妾 naqie) และหลัก
คุณธรรมที่ภรรยาพึงปฎิบัติต่อสามี (贞节 zhenjie)  เชิด
ชูความรัก และเผยแพร่การแต่งงานแบบใหม่ซึ่งเป็นการ
แต่งงานบนพื้นฐานของเสรีภาพและความเสมอภาคทาง
เพศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกระดมให้คน
รุ่นใหม่ออกมาคัดค้านระบบการแต่งงานแบบคลุมถุงชน 
ตระหนักถึงข้อเสียของระบบการแต่งงานแบบเก่าที่กีดกั้น
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพทางเพศ ด้วยเหตุนี้เอง
ในยุคนี้จึงเกิดค าสแลงใหม่ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
การแต่งงานที่ เปลี่ยนแปลงไปของชาวจีนขึ้นได้แก่              
“自主婚姻” (zhizhu hunyin) หมายถึงการแต่งงานที่
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง “爱情至上” (aiqing 
zhishang) หมายถึง ความรักเป็นใหญ่ และ“妇女解放” 
(fu’nv jiefang) ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อยสตรีเพศ
แนวคิดการเหยียดเพศในสังคมแบบเก่า                 
     หลังจากการเผยแพร่แนวคิดการแต่งงานแบบใหม่ 
หนุ่มสาวทุกชนช้ันต่างต้องการอิสรภาพในการเลือกคู่และ
การตัดสินใจแต่งงานด้วยตนเอง การใช้ชีวิตคู่อย่างมี
ความสุขได้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์หลักในการแต่งงาน 
แทนท่ีการผลิตทายาทเพื่อสืบสกุลและแสดงความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษที่มีมาแต่เดิม ขณะเดียวกันหญิงสาวหลาย
รายที่ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็เริ่มแสดงการต่อต้านใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชน 
บางคนหนีออกจากบ้าน บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย [5] ด้วย
เหตุนี้ค าว่า “逃婚” (taohun) จึงกลายเป็นค าสแลงซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชน
ของผู้หญิงในยุคนั้น 
2.2 การแต่งงานแบบสมัยนิยมที่เรียบง่ายและประหยัด 
     กลุ่มปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศยัง
ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าพิธีแต่งงานแบบ 3 หนังสือ 6 พิธีการ 
(三书六礼 sanshu liuli) ว่าเป็นพิธีที่งมงาย ล้าสมัย 
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และมีความยุ่งยาก พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดพิธีแต่งงาน
แบบตะวันตก ซึ่งมีความทันสมัยและเรียบง่ายกว่า โดย
เรียกพิธีแต่งงานดังกล่าวว่า “文明婚礼” (wenming 
hunli) หรือพิธีแต่งงานแบบมีประหยัด [5] ผลจากการ
เผยแพร่แนวคิดพิธีแต่งงานแบบมีอารยะ ในปีค.ศ. 1935 
ได้เกิดพิธีแต่งงานแบบหมู่ หรือ“集团结婚” (tuanti 
jiehun) ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นพิธีแต่งงานท่ีได้รับมาจาก
อิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งเป็นพิธีแต่งงานที่เน้นความ
เรียบง่ายและประหยัด ตรงกันข้ามกับพิธีแต่งงานแบบ
เก่า ซึ่งพิธีการแต่งงานหมู่ได้รับความนิยมมากขึ้น และมี
การจัดขึ้นเรื่อยมา โดยแต่ละครั้งจะจ านวนคู่แต่งงานที่
เข้าร่วมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ  
     นอกจากนี้การถ่ายภาพแต่ งงานก็มีความเป็น
ตะวันตกมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เจ้าสาวจะสวมชุดเจ้าสาว
แบบตะวันตกและผ้าคลุมสีขาว มือถือช่อดอกไม้ และมัก
ถ่ายในโบสถ์ที่จัดพิธีแต่งงานร่วมกับพ่อแม่และแขกผู้มา
ร่วมงาน หรือถ่ายคู่เฉพาะบ่าวสาว ซึ่งจากเดิมที่ถ่าย
เฉพาะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่สวมใส่ชุดแต่งงานแบบจีน  
[6] ด้วยเหตุนี้ค าว่า “婚纱照” (hunsha zhao) หรือ ซึ่ง
หมายถึง การถ่ายภาพแต่งงาน จึงกลายเป็นค าสแลงใน
สมัยนั้นไปโดยปริยาย 
3. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงานของ
ชาวจีนในต้นยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถเข้ายึดอ านาจ
จากรัฐบาลก๊กมินตั๋งได้อย่างเบ็ดเสร็จในปี ค.ศ. 1949 
แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสาธารณรัฐมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ 
[7] รัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งมีแนวคิดที่จะต่อต้านความเช่ือ
และประเพณีเก่าๆ อันเป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้ใช้ข้อกฏหมายใหม่ๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ  ซึ่งท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความรักและการ
แต่งงานด้วย 
3.1 การแต่งงานแบบรัฐนิยมและความเสมอภาคทาง
เพศ 
     หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นครองอ านาจ
ส าเร็จและเปลี่ยนช่ือประเทศมาเป็นสาธารณรฐัประชาชน
จีน รัฐบาลจีนได้พยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อก าจัดแนวคิด
เหยียดสตรีเพศที่มีมาตั้งแต่สังคมศักดินา และยกระดับ
สิทธิและประโยชน์ที่ผู้หญิงพึงมีในฐานะที่เป็นประชาชน
อย่างจริงจัง ในปีค.ศ.1950 รัฐบาลจีนได้ออกกฏหมาย

สมรส (婚姻法 hunyin fa) เพื่อก าจัดการแต่งงานแบบ
คลุมถุงชนและความเหลื่อมล้ าทางเพศ สนับสนุนการ
แต่งงานและความรักที่อยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพและ
ความเสมอภาคทางเพศ กฏหมายดังกล่าวยังก าหนดว่า
การมีอนุภรรยา หรือ纳妾 (naqie) ซึ่งมีมาแต่สมัยสังคม
ศักดินา ถือ เป็นการแต่งงานซ้ าซ้อนหรือ “重婚” 
(chonghun) ซึ่ ง เป็นเรื่ องที่ผิดกฏหมาย ดั งนั้นการ
แต่งงานแบบเก่าที่ผู้ชายสามารถมีอนุภรรยาได้หลายคน
จึงกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายนับตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา 
     นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ ใช้อ านาจเข้ามาก าหนด
ขั้นตอนพิธีการแต่งงานใหม่ทั้ งหมด จากในอดีตพิธี
แต่งงานเป็นพิธีการที่แสดงความเคารพต่อฟ้าดิน ความ
กตัญญูต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ และบุญคุณระหว่างกัน
ของสามีและภรรยา รัฐบาลได้สั่งให้ยกเลิกพิธีดังกล่าว
ทั้งหมด และให้หญิงชายที่แต่งงานกันต้องร้องเพลง
สรรเสริญพรรคคอมมิวนิสต์แทน [8] การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เป็นการ
รื้อถอนระบบแบบเก่าและเปลี่ยนโฉมเป็นระบบแบบแผน
ใหม่ทั้งหมด ซึ่ งเรียกกันในสมัยนั้นว่า “新事新办” 
(xinshi xinban) ด้วยเหตุนี้ “新事新办” (xinshi 
xinban) จึงกลายเป็นค าสแลงในยุคนั้น         
3.2 ยุคแห่งเสรีภาพการแต่งงานและความเท่าเทียม
ทางเพศ 
     หลังจากกฏหมายสมรสได้ถูกประกาศใช้ออกไป 
สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงได้รับการยกระดับขึ้น 
บทบาทของผู้หญิงในครอบครัวก็ได้รับการยกระดับขึ้น
เช่นกัน กล่าวคือผู้หญิงมิได้มีหน้าท่ีเพียงผลิตทายาทให้แก่
ครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ เป็นนายหญิงของ
ครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นการหาคู่ครองเพื่อแต่งงานและ
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขกลายเป็นความ
ใฝ่ฝันอันสูงสุด ในชีวิตของหนุ่มสาวในสมัยนั้น ใน
ขณะเดียวกันก็ได้เกิดบทประพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับความ
รักของหนุ่มสาวที่ซาบซึ้งใจมากมาย อาทิ 《小二黑结

婚》(Xiao’erhei Jiehun) ของ 赵树理 (Zhao Shuli)
ซึ่งบทประพันธ์เหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
ประเทศจีนได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเสรีภาพในการเลือกคู่และ
การแต่งงาน ดังนั้น “婚姻自由” (hunyin ziyou) หรือ 
เสรีภาพของการแต่งงานจึงกลายเป็นค าสแลงในยุคนั้น 
นอกจากนี้ค าว่า“爱人” (airen) ซึ่งแปลว่า คนรัก ก็เป็น
ค าที่ถูกน ามาใช้เรียกแทนสามีหรือภรรยาในยุคนั้น แทนที่
ค าว่า 贱内 (jiannei)、先生 (xiansheng)、太太 
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(taitai) ที่ใช้ตั้งแต่ยุคสังคมศักดินาและสะท้อนถึงความ
แตกต่างของชนช้ันและการเหยียดสตรีเพศ 
 
3.3 การแต่งงานแบบผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดเก่า
กับใหม่ 
     หลังจากกฏหมายสมรสได้ถูกประกาศใช้ออกไป ท าให้
หนุ่มสาวในยุคนั้นมีอิสระในการคบหากันมากขึ้น แต่
เนื่องจากในยุคนั้นการมีความรักถือเป็นเรื่องของชนช้ัน
นายทุน อีกทั้งชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงมีความคิดแบบเก่า
อยู่ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดตรงตัว จึงเกิดค าว่า       
“搞对象” (gao duixiang) ขึ้นแทนที่ค าว่า “谈恋爱” 
(tan lian’ai) ซึ่งฟังดูแล้วมีความเป็นอนุลักษณ์นิยม
มากกว่า โดยค าว่า “对象” (duixiang) หมายถึงคนรักที่
หม ายมั่ น ว่ า จ ะแต่ ง ง านด้ ว ย ในอนาคต  และ ใน
ขณะเดียวกันการแต่งก่อนแล้วค่อยรักกันหรือ “先结婚

后恋爱” (xianjiehun houlian’ai) ก็กลายเป็นรูปแบบ
การใช้ชีวิตคู่ที่แพร่หลายในยุคนั้น กล่าวคือหนุ่มสาว
แต่งงานกันผ่านการแนะน าของแม่สื่อ อยู่ด้วยกันก่อน
แล้วค่อยเกิดความรักและความผูกพันธ์ข้ึน ซึ่งเป็นรูปแบบ
การใช้ชีวิตคู่ที่มาจากการผสมผสานแนวคิดแบบเก่ากับ
แบบใหม่ 
 
4. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงาน
ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม  
      ระยะเวลา 10 ปีของการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 
1966-1976) เป็นช่วงเวลาแห่งความรุนแรงของประเทศ
จีน และเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสน
สาหัสของประชาชน นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็น
เยาวชนรุ่นใหม่ได้ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิของ
เหมาเจ๋อตุง กลายเป็นเยาวชนนักปฏิวัติหัวรุนแรง 
เยาวชนกลุ่มนี้บางส่วนออกเดินขบวนไปตามที่ต่างๆ เพื่อ
ต่อต้านวัฒนธรรมเก่า เชิดชูลัทธิของเหมาเจ๋อตุง กลุ่มชน
ช้ันกระฎุมพี พวกอนุรักษ์นิยม ผู้ดีเก่า แม้กระทั้งนักบวช 
ที่ถือว่าเป็นผู้ต่อต้านลัทธิเหมาเจ๋อตุง จะถูกกลุ่มเยาวชน
นักปฏิวัติจับแห่ประจานและทรมานอย่างหนัก แต่ก็มี
บางส่วนเยาวชนออกเดินทางไปตามถิ่นกันดารตามชนบท
เพื่อไปใช้แรงงาน ท าให้ความรักและการแต่งงานด้วย
ความรักกลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามสามารถท าได้ตามใจ
ปรารถนา    
4.1 ชีวิตอุทิศให้การปฏิวัติ ความรักเป็นเร่ืองต้องห้าม       

     ในช่วงก่อนปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้
แบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มชนช้ันต่างๆ ตามปริมาณ
ทรัพย์สินที่คนๆ นั้น หรือครอบครัวครอบครอง พอถึงช่วง
ปฏิวัติวัฒนธรรมนักเรียนและนักศึกษาตามเมืองใหญ่ๆ ได้
ถูกจัดให้เป็นกลุ่มนักปฏิวัติในชนช้ันกรรมาชีพ ได้รับการ
ปลูกฝังให้ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิของเหมาเจ๋อตุง ซึ่งมี
แนวคิดต่อต้านวัฒนธรรมในสังคมศักดินาแบบเก่าและ
แนวคิดทุนนิยม และจะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตในชนบท
เพื่อท างานใช้แรงงานและฝึกฝนตนเอง ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการลบล้างความแตกต่างของเมืองและ
ชนบท เพื่อให้ประเทศก้าวหน้าไปอย่างพร้อมเพียงและ
เท่าเทียมกัน ท าให้ค าว่า“移风易俗” (yifeng yisu) ซึ่ง
แปลว่า เปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมเก่ า “共同进步” 
(gongtong jinbu) ซึ่งแปลว่า ก้าวหน้าไปพร้อมกัน และ“
革命战友” (ge’ming zhanyou) ซึ่งเป็นค าที่หนุ่มสาว
ใ น ยุ ค นั้ น เ รี ย ก แ ทน เ พื่ อ น  ห รื อ ค น รั ก ที่ พั ฒ น า
ความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนักปฏิวัติ จึงกลายเป็นค า
สแลงในยุคนั้น  
     เนื่องจากในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ความรักเป็นเรื่อง
ต้องห้าม เพราะรัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องของชนช้ันนายทุน 
ดังนั้นหนุ่มสาวต้องคบกันอย่างลับๆ [9] หนุ่มสาวในเมือง
ที่ออกเดินทางไปใช้แรงงานตามชนบท ย่อมได้พบกับ
เยาวชนนักปฏิวัติคนอื่นๆ เมื่อหนุ่มเยาวชนนักปฏิวัติได้
พบกับหญิงสาวนักปฏิวัติด้วยกันก็ย่อมอยากท าความรู้จัก 
ขณะเดียวกันฝ่ายหญิงก็ต้องการให้ฝ่ายชายมาดูแล
ปกป้อง จึงเกิดการสร้างความสัมพันธ์ในแบบ puppy 
love ที่เรียกว่า “拍婆子” (pai pozi) ซึ่งความสัมพันธ์
แบบดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ  มิ ใ ช่
ความสัมพันธ์แบบจริงจัง และมิใช่การคบกันแบบลับๆ 
สองต่อสอง แต่มีคนอ่ืนมามีส่วนร่วมและรับรู้ด้วย  
     การเดินทางไปใช้แรงงานตามชนบทเป็นเวลานาน
หลายปีท าให้กลุ่มเยาวชนนักปฏิวัติประสบกับปัญหาการ
แต่งงาน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความล าบากในการใช้ชีวิตใน
ชนบท และการใช้แรงงานอย่างหนัก ท าให้เยาวชนที่เป็น
ผู้หญิงยากที่จะรับได้ จึงต้องยอมแต่งงานกับชาวนาใน
ท้อ งถิ่ น เพื่ อหลี ก เ ลี่ ย งการ ใ ช้แรง งานอย่ า งหนั ก 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการรณรงค์ให้เยาวชนกลุ่มนัก
ปฏิวัติในชนช้ันกรรมาชีพ แต่งงานช้า หรือ “晚婚” 
(wanhun) เพื่อที่จะให้มีเวลาการเดินทางไปใช้แรงงาน
ตามชนบทเพื่อฝึกฝน และเพิ่มพูลความรู้มากขึ้น โดยในปี
ค.ศ. 1973 นายโจว เอินไหล ถึงกับออกมายกย่อง



92                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561        
 

เยาวชนหญิงช่ือว่า徐敏光 (Xu Minguang) ที่ไปใช้
แรงงานในชนบทตั้งแต่อายุ 17 ปี ในเวลานั้นอายุ 28 ปี
แล้วแต่ก็ยังไม่แต่งงาน ทั้งยังเสนอว่าการแต่งงานช้ายัง
เป็นการแก้ปัญหาการซื้อบ้านไม่ได้ของคู่สามีภรรยาที่อายุ
ยังน้อยอีกด้วย [10] เนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรที่อยู่
อาศัยรวมไปถึงอาหารให้แก่เยาวชนที่ เดินทางไปใช้
แรงงานในชนบท 
4.2 การเลือกคู่ต้องดูจากชนชั้น ภูมิหลังครอบครัว และ
พรรคการเมือง 
     สืบเนื่องจากในช่วงก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาล
คอมมิวนิสต์ได้แบ่งชนช้ันของประชาชนตามทรัพย์สินที่
ตนเองหรือครอบครัวครอบครอง มาในยุคปฏิวัติ
วัฒนธรรม ชนช้ันของคนในสังคมกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้
ความส าคัญ ผู้ที่เกิดในชนช้ันกรรมากรและชาวนาที่
ยากจนจะได้รับการเชิดชู แต่ผู้ที่เกิดในชนช้ันเจ้าของที่ดิน
และชนช้ันนายทุน รวมไปถึงพวกผู้ดีเก่าจะถูกมองว่าเป็น
ผู้ต่อต้านลัทธิ ด้วยเหตุนี้ชนช้ัน หรือ “阶级成分” (jieji 
chengfen) ภู มิ หลั งครอบครั ว  หรื อ  “出身家庭” 
(chushen jiating) และการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
หรือ “政治面貌” (zhengzhi mianmao) กลายเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเลือกคู่ ความรักมิใช่เรื่องส าคัญอีก
ต่อไป หนุ่มสาวในสมัยนั้นเลือกที่จะแต่งงานกับผู้ที่เกิดใน
ครอบครัวของกรรมกรหรือชาวนาที่ยากจน ครอบครัว
ของทหาร หรือครอบครัวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
เท่านั้น เพราะเห็นแก่ความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ครอบครัวและชีวิต ในขณะที่ผู้ที่เกิดในครอบครัวผู้ดีเก่า
และครอบครัวของชนช้ันนายทุนจะต้องแต่งงานกับผู้ที่
เกิดในครอบครัวแบบเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่แม่สื่อจะ
แนะน าให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้จักกันถึงกับต้อง
ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน [9] 
 
5. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงานหลัง
การปฏิรูปและเปิดประเทศจนถึงปัจจุบัน 
     หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่าง
รวดเร็ว คุณภาพชีวิตของคนจีนดีขึ้น โอกาสในการหางาน
มีมากขึ้น อัตราการท างานระหว่างผู้ชายและผู้หญิงมี
สัดส่วนที่เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันความคิดของผู้คน
ถูกเปิดกว้าง และได้รับแนวความคิดจากต่างประเทศมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดจากชาติตะวันตก ท าให้คน
ในสมัยนั้นต้องการหลีกหนีจากประเพณีแบบเดิมๆ และมี
ความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น   

5.1 การแต่งงานช้าและการหาคู่รูปแบบใหม่ 
     10 ปีแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรม ไม่ได้เพียงแต่ท าให้
เศรษฐกิจของจีนไม่พัฒนา จนน าไปสู่การปฏิรูปและเปิด
ประเทศในปีค.ศ.1978 เท่านั้น แต่ยังท าให้สังคมจีน
ประสบปัญหาประชาชนวัยหนุ่มสาวตอนปลาย (26 ปีขึ้น
ไป) หรือ “大龄青年” (daling qingnian) ยังไม่
แต่งงาน ดังนั้นค าว่า “大龄青年” (daling qingnian) 
จึงกลายเป็นค าสแลงในยุค 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคม
ในสมัยนั้น ให้ความส าคัญกับปัญหาการแต่งงานของคน
วัยดังกล่าว การแต่งงานช้า มิได้เกิดขึ้นในเฉพาะช่วงแรก
ของการปฏิวัติและเปิดประเทศเท่านั้น แต่กลายเป็น
กระแสของชาวจีนในยุคปัจจุบัน  จนในปีค.ศ.2007 จึง
เกิดค าสแลงค าว่า “剩女” (shengnv) แปลว่า “ผู้หญิงท่ี
เหลือ” ซึ่งหมายถึง ผู้หญิงโสดที่อายุ 27 ปีขึ้นไป 
     ปัญหาการแต่งงานของประชาชน เป็นปัญหาที่
รัฐบาลในสมัยนั้นให้ความส าคัญตั้งแต่ช่วงการปฏิรูปเปิด
ประ เทศใหม่ๆ  จนในปีค .ศ .1982 “婚姻介绍所” 
(hunyin jieshaosuo) หรือบริษัทจัดหาคู่ส าหรับหนุ่ม
สาว แห่งแรกของประเทศได้เปิดท าการขึ้นที่เมืองกวาง
โจว ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเมืองกวางโจว นอกจากนี้
การหาคู่ในรูปแบบเขียนเป็นใบประกาศผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง
เรียกว่า “征婚广告” (zhenghun guanggao)  ก็เริ่มมี
เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1984 โดยเป็นประกาศที่ลงใน
นิตยสาร《中国妇女》 (Zhongguo fu’nv) [11] 
ต่อมาการหาคู่ของชาวจีนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร นอกจากประกาศหาคู่
ทางนิตยสารแล้ว ยังมีการหาคู่ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เว็บไซด์หาคู่ หรือรายการหาคู่บนโทรทัศน์ ในปี 2010 ได้
เกิดรายการ 非诚勿扰(Feicheng wurao) ขึ้นซึ่งเป็น
รายการหาคู่ที่มีช่ือเสียงของจีน ด้วยเหตุนี้ในยุคสมัยใหม่
จึงเกิดค าสแลงว่า “媒体征婚” (meiti zhenghun) ขึ้น 
ซึ่งแปลว่า “การหาคู่ผ่านสื่อ” 
5.2 การอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน 
     หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ ผู้คนกลับมาให้ความ 
ส าคัญกับความรักมากขึ้น จึงท าให้แนวคิดการเลือกคู่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมพิจารณาจากปัจจัยด้านการเมือง 
ในสมัยนั้นจะพิจารณาจากนิสัยใจคอ และฐานะทางการ
เงินแทน อีกทั้งการคบหากันระหว่างหนุ่มสาวเปิดกว้าง
และเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการพลอดรักของ
หนุ่มสาวที่แต่เดิมเป็นเรื่องต้องห้าม กลายเป็นเรื่องที่
สามารถท าได้อย่างเปิดเผย ค าว่า “泡妞” (paoniu) จึง
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กลายเป็นค าสแลงในยุคดังกล่าว ซึ่งหมายถึงการพลอดรัก
ของหนุ่มสาว นอกจากนี้การคบกันของหนุ่มสาว จน
กลายเป็นความสัมพันธ์ทางเพศและการมีลูกก่อนแต่งงาน 
ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ ขั ดแย้ งกับประ เพณีนิ ยม เดิมๆ  ก็ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้น ด้วยเหตุนี้ค าว่า      
“婚姻前性关系” (hunyinqian xingguanxi) ที่แปลว่า
เซ็กซ์ก่อนแต่งงาน และ “未婚先孕” (weihun 
xianyun) ซึ่งแปลว่าการท้องก่อนแต่ง จึงกลายเป็นค า
สแลงที่ใช้บ่อยให้ยุค 80 นอกจากนี้ในยุค 90 เกิดค าว่า   
“同居” (tongju) ซึ่งแปลว่า หนุ่มสาวที่มีความสัมพันธ์
ฉันท์แฟนอยู่ ด้ วยกันก่อนแต่ งงาน ค าว่ า  “老公” 
(laogong) “老婆” (laopo) ซึ่งแปลว่า สามี ภรรยา 
ตามล าดับ กลายเป็นค าเรียกของคู่รักหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้
แต่งงานกัน กลายเป็นค าสแลงที่นิยมใช้กันในยุคนั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างของคบกันระหว่างหนุ่มสาว  
5.3 ปัญหาครอบครัวและมือที่สาม 
     การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนช่วง
ตั้งแต่ปลายยุค 80 ท าให้ชาวจีนเริ่มมีฐานะที่ดีขึ้น เงิน
ทองและความมั่งคั่งกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาเพื่อ
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองดีขึ้น สุขสบายขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการแข่งขันที่มาพร้อมกับระบบทุนทิยมทาง
เศรษฐกิจก็ท าให้ชีวิตคนมีความกดดันมากขึ้น  การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้แนวคิดการแต่งงานและการ
ใช้ชีวิตคู่ที่มีมาแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผู้ชายที่มี
ฐานะบางคนเริ่มมีภรรยาน้อย เพื่อแสวงหาความตื่นเต้น
นอกเหนือชีวิตแต่งงาน ขณะเดียวกันผู้หญิงบางคนก็ยอม
ที่จะเป็นภรรยาน้อยหรือเป็นเด็กให้เสี่ยเลี้ยง ซึ่งสิ่งที่
ผู้หญิงเหล่านี้แสวงหาจากการเป็นมือที่สามนั้นมิใช่ความ
รัก แต่เป็นทรัพย์สินเงินทอง ท าให้ในช่วงปลายยุค 80 
เป็นต้นมามีค าสแลงมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ดังกล่าว ได้แก่ “婚外恋” (hunwailian) แปลว่า “รัก
นอกสมรส” “第三者插足” (disanzhe chazu)  
แปลว่า “มือที่สามเข้าแทรก” “包二奶” (bao’ernai) 
แปลว่า “มีภรรยาน้อย” “三陪” (sanpei) และ “小姐

” (xiaojie) ซึ่งความหมายใกล้เคียงกับค าว่า“สาวไซด์
ไลน์” และ “傍大款” (bangdakuan) ซึ่งหมายถึง 
“หญิงสาวท่ีผู้ชายร่ ารวยเลี้ยงไว้เป็นภรรยาน้อย” 
5.4 เง่ือนไขและรูปแบบแต่งงานของคนยุคใหม ่
  หลังยุค 90 คนจีนมีความคิดที่เปิดกว้างอย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน หนุ่มสาวชาวจีนที่เกิดในยุค 80 และ 90 
มีแนวคิดเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานที่เป็นเหตุเป็น

ผลมากขึ้น และให้ความส าคัญกับความรู้สึกของฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงระหว่างที่คบกันมากขึ้น ในความคิดของ
พวกเขาการแต่งงานไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตคู่ที่เรียบง่ายอีก
ต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ส าคัญในชีวิต และ
ไม่ใช่เรื่องที่ยินยอมกันโดยง่ายเหมือนแต่เดิม ดังนั้นหนุ่ม
สาวชาวจีนยุคใหม่จึงต้องการตัดสินใจเรื่องการแต่งงาน
ด้วยตนเอง และกล้าที่จะปฏิเสธการแต่งงานที่ไม่ได้เกิด 
ขึ้นจากความรัก และสืบเนื่องมาจากนโยบายลูกคนเดียว 
(计划生育 jihua shengyu) ของรัฐบาลตั้งแต่ปีค.ศ.
1979  ท าให้คู่สามีภรรยาที่อายุยังน้อยส่วนใหญ่เป็นลูก
คนเดียวของครอบครัว ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาแบบ
ตามใจ ดังนั้นการยินยอมให้อภัยแก่กันในชีวิตหลัง
แต่งงานย่อมมีน้อย หลายคู่จบชีวิตคู่ด้วยการหย่าร้างใน
เวลาอันรวดเร็ว ท าให้เกิดค าสแลงว่า “闪婚闪离” 
(shanhun shanli) ซึ่งแปลว่า “การแต่งงานและการหย่า
แบบสายฟ้าแลบ”ขึ้น และกลายเป็นประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่ถกเถียงกันในสังคมชาวจีน 
     คนจีนในยุคใหม่มีแนวคิดเรื่องความรักและการแต่ง 
งานที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ
แนวคิดของพวกเขานับวันก็ยิ่งจะแปลกแยกจากธรรม
เนียมเก่าๆ มากขึ้น ท าให้ในสมัยใหม่เกิดค าสแลงที่
สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์แต่งงานรูปแบบใหม่นี้
มากมาย อาทิ “丁克婚姻” (dingke hunyin) ซึ่ง
หมายถึงคู่รักที่แต่งงานแล้วแต่กลับไม่ต้องการมีบุตร       
“裸婚” (luohun) แปลว่าการแต่งงานกันด้วยความรัก 
โดยทั้งคู่ไม่มีบ้านและรถ ไม่มีกระทั้งแหวนแต่งงาน มี
เพียงเงินเก้าหยวนก็สามารถจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส
ได้ “网婚” (wanghun) แปลว่าการแต่งงานผ่าน
อินเตอร์เน็ต เช่นเกมส์ หรือห้องแชทรูม ซึ่งไม่มีผลทาง
กฏหมาย “旅游结婚” (lvyou jiehun) หมายถึงการ
แต่งงานผ่านการท่องเที่ยวแทนการจัดงานแต่งงาน   
 
บทสรุป 
     ผลการวิเคราะห์ค าสแลงที่สะท้อนชีวิตความรักและ
การแต่งงานของคนจีนตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิงจนถึงปัจจุบัน
ผ่านค าสแลง แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านความรักและการ
แต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุค ซึ่งนับวันก็จะยิ่งเปิดกว้าง
และหลีกหนีจากกรอบแนวคิดและประเพณีดังเดิมมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครอง
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และเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบโดยตรงกับทัศนคติ 
และพฤติกรรมในด้านความรักและการแต่งงานของชาว
จีนในแต่ละยุคอีกด้วย 

ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ชีวิตความรักและการแต่งงาน
ของคนจีนผ่านค าสแลงแต่ละยุคจะไม่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึง ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านความรัก
และการแต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุคได้อย่างครบถ้วน
ทุกแ ง่ทุกมุ ม  แต่ การวิ เ คราะห์นี้ ท า ให้ เ ร า ได้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและคนในสังคมใน
ลักษณะที่ต่างก็ส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน กล่าวคือทุกครั้ง
เมื่อบริบทของสังคม (social context) เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึ้นในสังคมจน
กลายเป็นกระแส คนในสังคมก็ย่อมสร้างค าใหม่ๆ ขึ้นมา
เพื่อใช้ในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม แต่
ค าที่สร้างขึ้นมาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รับการย่อม
รับโดยคนหมู่มากและถูกใช้ซ้ าจนแพร่หลายกลายเป็นค า
สแลงหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าค าดังกล่าวนั้นสามารถ
ส ะ ท้ อ น ค ว า ม รู้ สึ ก ส่ ว น ตั ว ข อ ง ค น อื่ น ๆ  ที่ มี ต่ อ
ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มากน้อย
เพียงใด ด้วยเหตุนี้เองค าสแลงจึงกลายเป็นสิ่งที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของบริบทของ
สังคม รวมไปถึงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคน
ในสังคมได้ 
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